
Mesto Stará Turá 
Mestský úrad Stará Turá, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí 

 
Naša značka: 13635/MSUST/SOCSK/2472/2020 

 

Krízový plán riešenia situácie v súvislosti s rizikom výskytu 

a šírenia ochorenia COVID-19. 

Názov zariadenia: Zariadenie opatrovateľskej služby 

                              Ul. 8.apríla 217/2, 916 01 Stará Turá 

 

1. Zverejnenie krízového plánu na webovom sídle poskytovateľa a v priestoroch zariadenia. 

2. Oboznámenie zamestnancov s informáciami vypracovanými hlavným hygienikom SR 

o ochorení COVID-19 a o prevencii pred ochorením, jeho šírení a postupe pri výskyte 

ochorenia v zariadení - čestné vyhlásenie zamestnancov. 

3. Zverejnenie ľahko čitateľných (zrozumiteľných) a vizuálnych  príkazov 

a preventívnych hygienických opatrení  na nástenkách v priestoroch zariadenia. 

4. Poskytovateľ sociálnych služieb upraví vo vnútornom predpise: 

- Spôsob dezinfekcie a sanitácie priestorov-frekvencia používania dezinfekčných 

a čistiacich prostriedkov- povinné vedenie dokumentácie o vykonaní sanitácie 

- Spôsob kontroly zdravotného stavu klientov a zamestnancov- aktívny skríning dvakrát 

denne-vedenie dokumentácie 

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov 

- Spôsob návštev  v zariadení a dočasné obmedzenia pri zhoršení epidemiologickej 

situácie 

- Dočasné opustenie zariadenia-návrat, presun a prijímanie klientov a dočasné 

obmedzenia (podmienky vychádzok...) pri zhoršení epidemiologickej situácie 

- Prijímanie a návrat klientov-NV SR č. 116/2020 v znení NV SR č. 152/2020 Z. z.  a  

§104a ods.3 zákona o sociálnych službách- klient pri návrate vyplní čestné vyhlásenie 

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby 

5. Oboznámenie zamestnancov, klientov a rodinných príslušníkov riadne 

a zrozumiteľnou formou s aktuálnymi predpismi, rozhodnutiami a opatreniami a 

obmedzeniami v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie. 



6. Zabezpečiť vytvorenie 14-dňovej rezervy OOPP podľa usmernenia MPSVaR SR a 

dodržiavať nosenie osobných ochranných pracovných pomôcok u zamestnancov- rúšok 

a rukavíc. 

7. V prípade výskytu ochorenia COVID  19 v zariadení - informovať krízový štáb Mesta 

Stará  Turá, zriaďovateľa- poskytovateľa sociálnej služby, RÚVZ, MPSVaR SR. 

 

8. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie poskytovateľ vypíše správu o zavedení 

opatrenia v prílohe č. 1 k Usmerneniu k príprave na druhú vlnu pandémie a ohlási 

túto skutočnosť na MPSVaR SR, na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti 

(OKMB) (hlásenie o mimoriadnej udalosti v prílohe č. 2 podľa vzoru. 

 

 

V Starej Turej, dňa 13.07.2020 

Bc. Janka Macúchová- vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby 

Mgr. Elena Sládková- vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí 

 

 

                                                                                          PharmDr. Leopold Barszcz 

                                                                                                   primátor mesta 

 


